proplan _ <proplan@unirio.br>

Fwd: Alterações no PDI DDP/DAFFP
1 mensagem
PróReitoria de Gestão de Pessoas <progepe@unirio.br>
Para: PróReitoria de Planejamento  UNIRIO <proplan@unirio.br>

13 de março de 2017 16:12

Sra. PróReitora.
Com meus cumprimentos, encaminhamos a essa PróReitoria o formulário do PDI, com as sugestões de alteração
nas Ações pertinentes a esta PROGEPE e que estão constando nas páginas 34. 35 e 36 (1º arquivo) e na página 28
(2º arquivo).

Carlos Antonio Guilhon Lopes
PróReitor de Gestão de Pessoas

Av. Presidente Vargas, nº 446  21º andar 
Centro  Rio de Janeiro
Cep. 20071000
Telefone: (21) 25426732

 Mensagem encaminhada 
De: Divisão de Acompanhamento Divisão de Acompanhamento <progepe.daffp@unirio.br>
Data: 10 de março de 2017 17:07
Assunto: Alterações no PDI DDP/DAFFP
Para: PróReitoria de Gestão de Pessoas <progepe@unirio.br>, "progepe.ddp@unirio.br" <progepe.ddp@unirio.br>
Carlinhos e Mônica,
Encaminho em anexo os dois arquivos com as observações que fizemos em relação ao PDI.
Depois me digam se conseguem visualizar os comentários no arquivo pdf.
Lembrando que o prazo para envio é dia 14/03 para o email proplan@unirio.br.
Atenciosamente,
Tathiana Teixeira
Chefe da Divisão de Acompanhamento Funcional e Formação Permanente | DAFFP
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO
PróReitoria de Gestão de Pessoas | PROGEPE
Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas | DDP
Av. Presidente Vargas, 446/20° andar
Tel:(21) 25425516 | www.unirio.br/progepe

(PtBR) Antes de imprimir, pense pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Nós preservamos o Meio Ambiente! E você? A
UNIRIO não envia emails que solicitem senhas, dados bancários, informações pessoais, cadastramento ou recadastramento em
sistemas. Cuidado, tais solicitações são fraudulentas. Caso você receba alguma mensagem desse tipo, não abra os arquivos anexos,
não acione os links nela indicados e não siga nenhuma instrução. Também não preencha formulários ou envie qualquer tipo de
informação. Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for
o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou
tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao

remetente, respondendo o email e em seguida apaguea. Agradecemos sua cooperação.
(EN) Before printing, think about your commitment to the environment. We preserve the environment! And you? UNIRIO does not send emails
requesting passwords, banking information, personal information, registration or reregistration systems. Care, such requests are fraudulent. If you
receive such a message, do not open any attachments, do not activate the links contained therein and not follow any instructions. Nor fill forms or
submit any information. This message may contain confidential or privileged information and its confidentiality is protected by law. If you are not the
addressed or authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose or take any action based on it or any information
herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the email and then deleting it. Thank you
for your cooperation.
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